
Postępowanie cywilne – SSP IV 

Stan – faktyczny pozew o zapłatę (art. 299 KSH) 

 

Zadanie:	w	oparciu	o	poniższy	stan	faktyczny	proszę	sporządzić	pozew: 
1. pozew	powinien	odpowiadać	warunkom	formalnym	dla	pisma	procesowego	(art.	

127	i	n.	KPC)		
2. pozew	powinien	zawierać	elementy	obligatoryjne	pozwu	(art.	187	§	1	KPC)	oraz	

elementy	fakultatywne,	które	pasują	do	przedmiotowego	stanu	faktycznego	(art.	
187	§	2	KPC)		

3. pozew	powinien	zawierać	wniosek	o	udzielenie	zabezpieczenia		
4. pozew	powinien	być	należycie	opłacony	(w	załącznikach	należy	wskazać	dowód	

uiszczenia	opłaty,	wraz	z	podaniem	kwoty)		
5. pozew	powinien	zostać	napisany	z	perspektywy	zawodowego	pełnomocnika	

wierzyciela	spółki	ABC	S.A.	z	siedzibą	w	Jeleniej	Górze	(proszę̨	pamiętać	o	
załączeniu	pełnomocnictwa	i	opłacie	skarbowej)		

 

TERMIN: pracę należy przesłać drogą mailową do 20.12.2022 r. (nazwa pliku powinna zawierać 
imię i nazwisko). Za prawidłowo napisany pozew można zdobyć 10 pkt w ramach aktywności.  

Stan faktyczny:  

Spółka NOWAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, której jedynym członkiem zarządu jest 
Jan Nowak, na skutek braku uregulowania przez kontrahenta należności w czerwcu 2021 roku, 
sama również nie była w stanie regulować wszystkich swoich zobowiązań pieniężnych. Z 
uwagi na problemy finansowe spółka podjęła działania w celu pozyskania środków obrotowych 
i uzyskania indywidualnych zgód wierzycieli na odroczenie terminu zapłaty. Termin 
wymagalności najstarszych dwóch wierzytelności przypadał na dzień 1 lipca 2021 r. Podjęte 
działania zakończyły się, jednakże niepowodzeniem (nie uzyskano kredytu, żaden z wierzycieli 
nie zgodził się na odroczenie terminu zapłaty). Równocześnie wyniki finansowe Spółki stale 
się pogarszały. W związku z tym Jan Nowak – prezes zarządu w dniu 31 sierpnia 2022 r. złożył 
wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka wyprzedawała posiadanie przez siemię 
środki trwałe w celu regulowania bieżących zobowiązań.  

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 20 września 2022 r. odmówił otwarcia 
postępowania sanacyjnego dokonując ustalenia, że spółka NOWAK sp. z o. o. straciła zdolność 
do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, zaś plany restrukturyzacyjne 
spółki są oparte na założeniach niezgodnych z wynikami finansowymi spółki i w ocenie sądu 
nie będzie mógł zostać zrealizowany. Spółka NOWAK sp. z o.o. wniosła zażalenie na ww. 
postanowienie, zaś sąd II instancji postanowieniem z dnia 17 października 2022 r. oddalił 
zażalenie podzielając w całości ustalenia faktyczne i ocenę prawną dokonaną przez sąd I 
instancji. 

Jan Nowak - prezes zarządu spółki NOWAK sp. z o.o. 31 października 2022 r. złożył wniosek 
o ogłoszenie upadłości spółki NOWAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Jednakże sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 18 listopada 2022 r. oddalił wniosek o ogłoszenie 



upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 prawa upadłościowego. wskazując, że spółka nie posiada 
żadnego majątku, z wyjątkiem wierzytelności w kwocie 300.000, zł, jednakże w stosunku do 
wierzycieli spółki ogłoszono upadłość, co oznacza nieściągalność powyższych należności.  

Począwszy od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2022 r. sytuacja majątkowa spółki NOWKA 
Sp. z o.o. zmieniała się następująco (spółka oprócz należności i ruchomości nie posiadała 
żadnego innego znaczącego majątku w tym okresie): 

Dzień  Suma 
zobowiązań  

Suma należności Wartość 
ruchomości  

1 lipca 2021  400.000 zł 300.000 zł 600.000 zł 
1 sierpnia 2021 550.000 zł 300.000 zł 550.000 zł 
1 września 2021 950.000 zł 300.000 zł 300.000 zł 
1 stycznia 2022 1.250.000 zł 300.000 zł 200.000 zł 
1 czerwca 2022 1.300.000 zł 300.000 zł 150.000 zł 
1 września 2022 1.350.000 zł 300.000 zł 50.000 zł 
31 października 2022 1.550.000 zł 300.000 zł 5.000 zł 

 

Wierzyciel ABC S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze posiadający wierzytelność wobec spółki 
NOWAK sp. z o.o. w kwocie 250.000 zł, której termin płatności przypadał na dzień 30 czerwca 
2022 r. wezwał w dniu 20 września 2022 r. Jana Nowaka do zapłaty z uwagi na jego 
odpowiedzialność wynikającą z art. 299 KSH.  

Jan Nowak w piśmie wystosowanym w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty, podniósł, że złożył 
wniosek o otwarcie względem spółki NOWAK Sp. z o.o. postepowania sanacyjnego co zwalnia 
go od odpowiedzialności z art. 299 KSH. Jan Nowak ponadto podniósł, że wcześniejsze 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości byłoby przedwczesne, gdyż podejmował on działania 
w celu ratowania przedsiębiorstwa i spłaty wszystkich zobowiązań. Właśnie w tym celu wniósł 
o otwarcie postępowania sanacyjnego i do momentu oddalenia zażalenia przez sąd II instancji 
nie było uzasadnionych podstaw do uznania, że spółki NOWAK Sp. z o.o. nie uda się uratować 
przed upadłością. Takie działanie uchyla winę w ewentualnym niezłożeniu wniosku o 
ogłoszenie upadłości w terminie. 


